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OFERTA- 7 dniowego pobytu  W BESKIDZIE ŻYWIECKIM

Dom Wczasów Dziecięcych GÓRAL w Rajczy

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski 

Rajcza pobyty 7 dniowe – od niedzieli do soboty 

Zapewniamy 5 posiłków dziennie  (śniadanie,  II  śniadanie,  obiad,  podwieczorek,  kolacja)  + prowiant  w dni 
wycieczkowe. Po uprzednim powiadomieniu pracowników obsługi – godziny posiłków mogą zostać zmienione 
w celu dostosowania ich do realizowanego programu.

RAMOWY PLAN DNIA

8:15 – pobudka, toaleta poranna

8:30 – śniadanie

10:00 – 13:30 – zajęcia przedpołudniowe ( w przerwie drugie śniadanie)

13:30 – obiad

14:00 – 15:00 – przerwa poobiednia

15:00 – 18:30 – zajęcia popołudniowe (w tym czasie podwieczorek ok. godz. 17:00)

18:30 – kolacja

19:00 – 21:00 – zajęcia wieczorne, czas grupowy

21:00 – toaleta wieczorna

22:00 – cisza nocna  

Plany  wycieczek  mogą  ulec  zmianom  ze  względu  na  działania  ograniczające  dostępność  do 
placówek/instytucji/przedsiębiorstw. 

Wycieczki mogą być modyfikowane zgodnie z załączoną ofertą wycieczek – po uprzednim poinformowaniu 
organizatora.

PROPOZYCJE PLANÓW PRACY

POBYT- PAKIET PODSTAWOWY

PRZEDPOŁUDNIE POPOŁUDNIE WIECZÓR

niedziela Przyjazd, 
zakwaterowanie

Integracja- pogodny wieczorek

poniedziałek - 
piątek

 organizowanie 
zajęć 
specjalistycznych
, opiekuńczych, 
edukacyjnych; 

 organizowanie 
zajęć mających 
na celu 
rozwijanie 
zainteresowań i 

Zajęcia dydaktyczne 
w porozumieniu z 
macierzystą szkołą. 
O formie i zakresie 
nauki szkolnej 
decyduje 
macierzysta szkoła 
wychowanków.

 pogodne wieczorki- dyskoteki 
tematyczne, karaoke 

 imitacje programów 
telewizyjnych,

  ognisko,

  gry terenowe

  gry planszowe; 

   spotkania z ludowymi 



uzdolnień 
wychowanków,

  organizowanie 
zajęć 
wspierających 
fizyczny i 
psychiczny 
rozwój 
wychowanków; 

 organizowanie 
zajęć 
wzmacniających 
kondycję 
psychofizyczną i 
kształtującą 
prozdrowotne 
zachowania z 
wykorzystaniem 
lokalnych 
warunków 
klimatycznych.

 wycieczki

 zajęcia plenerowe

twórcami, 

 spotkania tematyczne 

 warsztaty rękodzieła ludowego, 

 warsztaty kulinarne i inne.

sobota Sprzątanie pokoi, 
pakowanie. 
Wykwaterowanie.

ROZWINIĘCIE PROPOZYCJI POBYTU

Zajęcia dydaktyczne w porozumieniu 
z macierzystą szkołą. O formie i 
zakresie nauki szkolnej decyduje 
macierzysta szkoła wychowanków.

Przykładowe rozwiązania:

Uczenie przez obserwację, doświadczenie

Historia  w terenie (gra terenowa)

Biologia/geografia w terenie (Lekcja w Nickulinie- flora i 
fauna Beskidu Żywieckiego; spacery trasami. turystycznymi 
Beskidu Żywieckiego

Kuchnia regionalna- warsztaty kulinarne

Lekcja wf na hali sportowej, w terenie- hulajnogą po 
Beskidzie Żywieckim; wycieczki rowerowe (do 20km)

Wycieczki górskie z kwalifikowanym przewodnikiem.

Zajęcia przedmiotowe – sala lekcyjna oraz baza dydaktyczna 
dostępna w domu wczasów dziecięcych

Warsztaty Przykładowe rozwiązania:

Warsztaty rękodzielnicze (malowanie na szkle, zajęcia 



plastyczne)

Warsztaty z twórcami ludowymi

Warsztaty taneczne/ wokalne/ instrumentalne.

Warsztaty organizowane wg potrzeb oraz zainteresowań i 
możliwości wychowanków.

Pogodne wieczorki Przykładowe rozwiązania:

Karaoke (profesjonalny sprzęt audio, światła-kolorofon, 
mikrofony)

Dyskoteki tematyczne (neonowa, eko-disco, dyskoteka na 
niebiesko, dyskoteka dziwnych fryzur, dyskoteka śmiesznych 
spodni…)

Imitacje programów telewizyjnych: Familiada/ Mam Talent/ 
Dzień dobry Polsko…

Ognisko – grillowanie

Wieczorna gra terenowa- szukamy skarbu Rajczy

Całodniowe wycieczki Przykładowe rozwiązania dostosowane do możliwości :

Żywiec Rejs po Jeziorze Żywieckim

Żywiec Wyjazd kolejką na Górę Żar

Bielsko-Biała Studio Filmów Rysunkowych Bolka i Lolka

Bielsko-Biała:wyjazd kolejką linową na Szyndzielnię

Bielsko-Biała:  Zamek  Książąt  Sułkowskich 
(muzeum+warsztaty)

Węgierska Górka – wyjście na Halę Boraczą.
(Bacówka na Bukowinie – spacer z Alpakami)

Szczyrk- Sanktuarium na Górce, Skrzyczne, Skocznia, spacer 
nad Żylicą
inne wg potrzeb

Zajęcia sportowe Wycieczki rowerowe

Hulajnogi

Bilard

Ping Pong

Rozgrywki na Orliku, hali sportowej (piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka)

Biegi na orientacje

TePeDziada – olimpiada sportów różnych


